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Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 16.9.2004 
 

Přítomni: Basl, Frolík, Gála,Kopecký, Nečásek, Nettl, Pour, Řepa, ,Sodomka, Šafařík-
Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Zádová, Hůrková, Lichá 

Omluveni: Adamík,Bednár, Kalášek, Hynek, Maisner,  

Program: 
1. Kontrola úkolů  
2. Aktuální finanční situace 
3. Zprávy z odborných a regionálních sekcí 
4. Zhodnocení SI 2004 a příprava SI 2005  
5. Stav ediční řady GRADA  
6. Příprava výroční zprávy  
7. Příprava voleb do Rady ČSSI  
8. Různé 

 
1. Kontrola úkolů  

 H. Hůrková podala souhrnnou informaci o pohledávkách a stavu členské základny. 
V této souvislosti vyhodnotila i platební morálku členů. V souvislosti s přechodem 
na zálohové faktury by bylo možné z čistě účetního hlediska charakterizovat stav 
pohledávek jako standardní, resp. minimální. Na druhé straně  stav skutečně již 
realizovaných plateb je podstatně problémovější. Problém pohledávek je řešen 
průběžnými upomínkami  a informacemi zasílanými předsedům jednotlivých sekcí. 

 Stav členské základny se již značně stabilizoval. 
 Rada připomíná sekcím poskytování informací o připravovaných akcích do 

kalendáře na www ČSSI. 
 H. Hůrková podala informaci o stavu přípravy informační brožury ČSSI. Všichni 

členové Rady obdrží do 3.10.04 současný návrh textu. Připomínky členové Rady 
zpracují a odešlou na sekretariát ČSSI do 10.10.04. Po provedených úpravách bude 
brožura rozeslána elektronicky členům Rady k dalšímu použití  a bude rovněž na 
www ČSSI. Tištěná verze ve formátu A4 v české a anglickém jazyce bude vytvořena 
až po volbách  s novým složením Rady ČSSI. 

 
2. Aktuální finanční situace  
Informaci o současné finanční situaci ČSSI podala R. Lichá. Po diskusi byly přijaty 
následující závěry: 

 Je nezbytné dbát na prokazatelnost a úplnost předávaných dokladů k vyúčtování, 
včetně rozpisu jednotlivých položek. 

 Zahraniční cesty ve fázi návrhu a jejich úhrady podléhají od data tohoto zasedání 
Rady  schválení presidentem Společnosti. 

 
3. Zprávy z odborných a regionálních sekcí 
Byly projednány aktivity jednotlivých sekcí. Program sekcí byl s ohledem na dobu 
dovolených  omezen. 
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4. Zhodnocení SI 2004 a příprava SI 2005  
Zprávu o průběhu konference SI 2004 přednesl prof. Voříšek. Informoval Radu i o výsledcích 
ankety účastníků konference a konstatoval, že podle těchto výsledků byl letošní ročník ještě 
úspěšnější než loňský.  
V současné době se již připravuje konference SI 2005 a je připraven první návrh základní 
struktury programu a jednotlivých bloků. Prof. Voříšek v této souvislosti vyzval členy Rady 
ČSSI, aby podali návrhy na nové, resp. další programové bloky. Nově se plánuje zařazení 
akademické sekce do programu, která by byla výlučně věnována problematice rozvoje 
vysokoškolských studií a studijních programů. 
 
5. Stav ediční řady GRADA  
Doc. Basl podal souhrnnou informaci o stavu realizace ediční řady „Management 
v informační společnosti“ v kooperaci s nakladatelstvím GRADA. Členové ČSSI, event. i 
další partneři budou průběžně vyzýváni k podání návrhů na další tituly. Na www stránkách 
Společnosti jsou k dispozici podmínky a pravidla pro publikování v rámci uvedené řady. 
Jednou z možností je též publikování  významných materiálů z konferencí, jako např. 
Systémová integrace. 
 
6. Příprava výroční zprávy  ČSSI 
Prof. Voříšek seznámil Radu s návrhem struktury výroční zprávy ČSSI a způsobem její 
přípravy. Struktura zprávy je uvedena v následujících bodech: 

 celkové hodnocení života společnosti za r. 2001-2004 (Voříšek) - aktivity společnosti, 
struktura orgánů společnosti 

 služby členům (Voříšek) 
 vývoj členské základny (Hůrková) 
 vývoj finanční situace, financování sekcí a aktivit společnosti (Lichá, Šafařík, Hůrková) 
 teritoriální a odborné sekce – celkové hodnocení (Basl) 
 hodnocení práce jednotlivých sekcí (předsedové sekcí) 
 vztahy s externími partnery (Frolík) 
 časopis SI (Pour, Hůrková) 
 ediční řada Management v informační společnosti (Basl, Adamík) 
 příručky pro IT manažery (Pour, Hurková) 
 konference SI (Voříšek) 
 web SI (Kopecký) 

Každý bod bude obsahovat hodnocení ve struktuře – fakta, pozitiva, náměty a záměry na 
zlepšení. 
Zpráva bude připravena v těchto termínech:: 

 do 15.11.04 zašlou  členové Rady H. Hůrkové jednotlivé části zprávy 
 na radě 16.12.04 bude zpráva prodiskutována, odsouhlasena a následně publikována na 

webu ČSSI a v časopise SI. 
 
7. Příprava voleb do Rady ČSSI 
Rada projednala návrh organizační přípravy voleb nové Rady ČSSI na příští volební období. 
Současně projednala i návrh  kandidátky předkládaný Radou, který pak bude doplněn dalšími 
návrhy podanými členskou základnou. Byl určen nominační výbor ve složení Frolík, J., 
Bednár, M., Šafařík-Pštrosz, A., Tvrdíková, M.. Náhradníkem je Basl, J. Proběhla diskuse 
k možným budoucím kooptacím a současně platným pravidlům složení Rady. 

 Návrh kandidátky je předkládán v tomto složení: Basl, J., Bednár, M., Hradílek, R., 
Hujňák, P., Kalášek, P., Koubský, P., Nettl, M., Šafařík-Pstrosz, A., Voříšek, J. 

 Harmonogram voleb je uveden v následující tabulce. 
 

TERMÍN KDO AKCE 
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16.09. Rada ČSSI ustanovení Nominačního výboru  (viz zápis), návrh  první 
verze kandidátky 

Do 10.11. tajemnice příjem dodatečných nominací peticí od alespoň 5 členů  
ČSSI 

Do 15.11. tajemnice, 
nominační 
výbor 

kompletace konečné verze kandidátky,  

Do 20.11.  tajemnice 
 

rozeslaní hlasovacích lístků se všemi navrženými kandidáty 
všem členům společnosti, zveřejnění na www,  

Do 10. 12.  tajemnice konečných termín přijetí hlasovacích lístků 
15.12. současná 

Rada 
Výroční zasedání  současné Rady –skrutátoři: vyhlášení 
výsledků voleb a složení nové Rady ČSSI,     

leden 2005 nová Rada 1. zasedání nové Rady - volba prezidenta a 2 viceprezidentů 
, jmenování tajemníka a hospodáře, kooptace 

 
 
8. Různé 

 Dr. Frolík informoval o přípravě projektu ČSSI orientovaného na analýzu 
vývojových trendů na ICT trhu. Předpokládá se, že se na tomto projektu budou 
účastnit špičkoví specialisté ze společností, jako např. IBM (p. Hradílek), HP  (p. 
Kameníček) a dalších, které Dr. Frolík již kontaktoval.  

 Dr. Frolík informoval o přípravě dohody  o spolupráci mezi ČSSI a občanským 
sdružením „Outsourcing IS/ICT“ zastoupeném Ing. Smetanou. 

 Dr. Frolík informoval o vyhodnocení soutěže TOP 10, nové koncepci a pravidlech 
této soutěže. Na vyhlášení výsledků této soutěže, dne 10.10.2004, vystoupí za ČSSI 
prof. Voříšek. 

 Prof. Voříšek i ostatní členové Rady poděkovali Ing. Kopeckému za vysoce kvalitní 
práci při koncipování a správě www stránek ČSSI. Ing. Kopecký přislíbil spolupráci 
na správě www stránek ČSSI do konce tohoto roku, mail: 
roman.kopecky@seznam.cz 

 ČSSI plánuje odborný seminář na téma „Modely řízení podnikové informatiky – 
ITIL“. 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 16/12/2002 od 15:00 h (místo konání bude 

upřesněno) 
 
 
zapsala:     Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 
 
Přílohy: 
1. Návrh informační brožury 

mailto:roman.kopecky@seznam.cz

